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Powiatowy Zarząd Dróg bardziej eko
Zakończyła się termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Obiekt zyskał 
nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim stał się bardziej ekologiczny. Tańszy ma być też w eks-
ploatacji. Wszystko dzięki unijnemu projektowi termomodernizacji budynków PZD oraz Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Rydułtowach, którego wartość wynosi ponad 4 mln zł.

W  ramach inwestycji budynek PZD został ocieplony 
oraz wyposażony w  nowoczesną kotłownię gazową 
z  zamkniętą komorą spalania. Wymieniona została też 
stolarka okienna oraz pokrycie dachowe, a  także insta-
lacja centralnego ogrzewania, oświetlenie zewnętrzne 
oraz instalacja odgromowa. Obiekt zyskał ponadto nową 
fasadę, a z krajobrazu Syryni – zgodnie z zapowiedziami 
– zniknął komin starej kotłowni. Na budynku pojawiła się 
natomiast instalacja fotowoltaiczna.

Wykonawcą była wyłoniona w przetargu firma ZRB Budo-
lex Stanisław Oleksy. Całkowity koszt zadania zamknął 
się w  kwocie nieco ponad 1,5 mln  zł. Termomoderniza-
cja siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w  Wodzisławiu 
Śl. była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu, jakie 
Powiat Wodzisławski pozyskał z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 
na  projekt obejmujący również termomodernizację 

Budynek przed termomodernizacją…

PZD po remoncie…
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i poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w  Rydułtowach. Jego cał-
kowita wartość to ponad 4 mln  zł, a  dofinansowanie – 
około 2,9 mln zł. Wkład własny to z kolei 1,1 mln zł.
Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

i innych substancji szkodliwych do środowiska, poprawa 
aspektów zdrowotnych dla lokalnego społeczeństwa, 
zapewnienie wymaganej oszczędności energii, komfortu 
i bezpieczeństwa, a także obniżenie kosztów eksploatacji 
i utrzymania obiektów.

W wodzisławskim szpitalu 
powstał oddział covidowy

W szpitalu w Wodzisławiu Śląskim utworzono oddział dla pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ma to związek z decyzją 
Wojewody Śląskiego nakładającą na Powiatowy Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. obowiązek przy-
gotowania łóżek dla chorych na koronawirusa.

W  ostatnich tygodniach w  całym 
kraju nastąpił gwałtowny wzrost 
zakażonych na koronawirusa. W bły-
skawicznym tempie zapełniają się 
miejsca w  szpitalach jednoimien-
nych. Jak wyjaśnia dyrektor PPZOZ 
Krzysztof Kowalik pacjenci trafia-
jący na Izbę Przyjęć do wodzisław-
skiego szpitala często okazywali się 
dodatni. Okoliczne szpitale nie były ich 
w  stanie już przyjmować ze względu 
na brak miejsc. Nasza Izba stawała się 
więc de facto oddziałem covidowym – 
tłumaczy dyrektor Kowalik.
26 października Wojewoda wydał 
decyzję nakazującą utworzenie 
oddziału dla osób z  zakażeniem 
SARS-CoV-2 w Powiatowym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej. Następnego dnia wieczorem 
taki oddział zaczął funkcjonować 

i od razu został zapełniony. Powstał 
w  części oddziału chirurgii ogólnej 
szpitala w  Wodzisławiu Śl. Obecnie 
dysponuje 27 łóżkami (od 1 grud-
nia będzie to 40 łóżek) w tym z 5 łóż-
kami respiratorowymi z kardiomoni-
torem. Dodatkowo w  Izbie Przyjęć 
i  pozostałych oddziałach funkcjo-
nuje też 18 miejsc obserwacyjnych 
dla osób podejrzanych o  zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2. – Utworzyliśmy 
taki oddział i on w ciągu jednego dnia 
został zapełniony pacjentami, których 
mieliśmy na Izbie Przyjęć i w poszcze-
gólnych oddziałach na stanowiskach 
izolacyjnych. Pierwotnie rozważa-
liśmy taką ewentualność, żeby ten 
oddział powstał w  Rydułtowach, ale 
tam niestety nie ma zabezpieczenia 
anestezjologicznego, a  pacjenci covi-
dowi bardzo często w  szybkim czasie 

wymagają takiego zabezpieczenia 
respiratorowego. Stąd decyzja, że tych 
pacjentów będziemy zaopatrywać 
w  Wodzisławiu – wyjaśnia Krzysztof 
Kowalik.
Ze względu na powstanie oddziału, 
czasowo na 3 miesiące do 27 stycz-
nia 2021  r. zawieszona została dzia-
łalność Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych z Pododdziałem Geriatrycznym 
– Centrum Leczenia Chorób Wieku 
Podeszłego w  Rydułtowach. Świad-
czenia zdrowotne z  zakresu chorób 
wewnętrznych zabezpieczane będą 
przez Szpital w Wodzisławiu Śl. Szpi-
tal w Rydułtowach nadal udziela na 
dotychczasowych zasadach świad-
czeń na oddziale pediatrycznym 
i  rehabilitacyjnym oraz w  tamtej-
szych w poradniach.

Kontakt dla rodzin pacjentów
Informacje o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziale 
covidowym Szpitala w  Wodzisławiu Śląskim można uzyskiwać pod 
numerem telefonu 32 4591 899 w godzinach od 13:00-15:00.
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Szpital ze wsparciem finansowym od Powiatu
Ponad 320 tys. zł z budżetu Powiatu otrzyma Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na sfinanso-
wanie wkładu własnego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę 
zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz 
termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”. O przekazaniu dotacji celo-
wej dla szpitala zdecydowali jednogłośnie radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Inicjatywę uchwałodawczą w  tej 
sprawie zgłosił Zarząd Powiatu, 
który zwrócił się do Rady o wyraże-
nie zgody na przekazanie dotacji. 
Przypomnijmy, że szpital w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 realizuje dużą inwe-
stycję, dzięki której poddanych ter-
momodernizacji zostanie aż 17 tys. 

metrów kwadratowych powierzchni 
obiektów szpitalnych. PPZOZ pozy-
skał na ten cel z UE ponad 6 mln zł. 
Dzięki dofinansowaniu w  obu szpi-
talach zostaną przeprowadzone 
prace termomodernizacyjne ogra-
niczające straty ciepła oraz pod-
noszące sprawność instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Zakończył 
się już pierwszy z  etapów tego 
zadnia. Ocieplony został budynek 
Oddziału Pediatrycznego w  Ryduł-
towach. Na ukończeniu są prace 
związane z  termomodernizacją 
budynku Laboratorium i  Admini-
stracji w Rydułtowach oraz Admini-
stracji w Wodzisławiu Śląskim.
Pierwsze wydatki dotyczące ter-
momodernizacji budynku Pedia-
trii w  Rydułtowach wyniosły 
913 955,24 zł, z czego dofinansowa-
nie to kwota 593 560,95  zł, a  wkład 
własny wynosi 320 394,29  zł. Ta 
ostatnia kwota sfinansowana zosta-
nie właśnie z  dotacji pochodzą-
cej z  budżetu Powiatu Wodzisław-
skiego. Koszt kolejnego etapu, czyli 
ocieplenia budynku Laboratorium 
i  Administracji w  Rydułtowach oraz 
Administracji w Wodzisławiu Śląskim 
wynosić będzie niecałe 1,9 mln zł.
Następnie realizowane będą prace 
związane z  ociepleniem budynku 
byłego Oddziału Neurologii i Derma-
tologii w Wodzisławiu Śląskim, pawi-
lonu byłego Oddziału Wewnętrz-
nego w  Wodzisławiu Śląskim oraz 
budynki pogotowia, warsztatu 
i archiwum w Rydułtowach.
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Starostwo pomaga sanepidowi
Starosta Leszek Bizoń zdecydował o wsparciu działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wodzisławiu Śląskim. Od listopada kilku urzędników wodzisławskiego starostwa pomaga sanepidowi 
w realizacji zadań tej instytucji.

Mając na uwadze konieczność zwięk-
szenia zdolności Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Wodzisławiu Śląskim do realizacji 
zadań związanych z walką z COVID-19 
na terenie powiatu wodzisławskiego, 
kierownictwo Starostwa postanowiło 
wydzielić do dyspozycji Sanepidu 
pracowników urzędu, którzy poma-
gają w realizacji niektórych czynności 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Mowa m.in. o przeprowadzaniu tele-
fonicznych wywiadów epidemiolo-
gicznych (ustalenie kontaktów osoby 
z  pozytywnym wynikiem badania 
w kierunku wirusa SARS- CoV-2), wpi-
sywaniu niezbędnych danych do 
formularzy i  bazy danych EWP 3.0, 
a  także informowaniu mieszkańców 
o  obowiązku odbycia kwarantanny. 
Czynności te pracownicy starostwa 
wykonują w  swoim miejscu pracy 
w  urzędzie. Zanim to jednak nastą-
piło zostali oni przeszkoleni przez 
Sanepid. Stacja udziela też im bie-
żącego instruktażu. Porozumienie 
o współpracy zawarto na 3 miesiące.
Wsparcie samorządów dla stacji 

sanitarno-epidemiologicznych nie 
jest rzeczą prostą w  świetle obo-
wiązujących przepisów, lecz idąc 

w ślady niektórych innych powiatów 
w kraju, starosta Leszek Bizoń uznał 
istniejącą sytuację za  stan wyższej 
konieczności i  postanowił pomóc 

Sanepidowi w  realizacji jego zadań. 
Przypomnijmy, że z  podobną ini-
cjatywą włodarze powiatu wyszli 

również wiosną, lecz wówczas PPIS 
nie otrzymał zgody swoich przeło-
żonych na  korzystanie ze wsparcia 
powiatu.

Byliśmy w laboratorium covid. 
Zobaczcie jak wygląda praca 
przy wykrywaniu wirusa

Wodzisławsko-rydułtowski szpital dzięki wsparciu finansowemu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej wzbogacił się o sprzęt do wykrywania koronawirusa 
SARS-CoV-2. Byliśmy z aparatem w laboratorium, w którym badane są próbki 
pod kątem obecności koronawirusa.

Po skomplikowanym świecie mikrobiologii i  pracy dia-
gnostów laboratoryjnych oprowadziła nas Bożena Grze-
nik, kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej 
PPZOZ w  Rydułtowach i  w  Wodzisławiu Śl. Zatem jak 
wygląda wykrywanie SARS-CoV-2?

Do stwierdzenia obecności wirusa w  ciele człowieka 
potrzebna jest próbka biologiczna. W przypadku koro-
nawirusa pobiera się wymaz z nosogardzieli lub z nosa 
i  gardła. W  tym celu osoba pobierająca próbkę wpro-
wadza przez nos i/lub gardło osoby diagnozowanej 
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specjalną pałeczkę do wymazów i  pobiera materiał 
biologiczny. Badanie jest bezbolesne, ale może być dość 
nieprzyjemne.
Wymaz powinien być pobrany rano. Przed badaniem nie 
należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy 
ustnej, tabletek do ssania na gardło czy gum do żucia. 
Nie powinno się też aplikować środków donosowych ani 
też płukać zatok itp.

Po wymazie patyczek z pobranym materiałem trafia do 
zabezpieczonej fiolki (probówki), w  której znajduje się 
podłoże płynne do przechowywania i transportu wiru-
sów. Tak przygotowana próbka jest następnie przeka-
zywana do laboratorium. Tu materiał biologiczny jest 
najpierw opracowywany w specjalnej komorze laminar-
nej wyposażonej  m.in. w  filtr HEPA i  lampę UV. Odpo-
wiednia ilość badanego materiału trafia do pojemnika, 
który przypomina kartridż do drukarki atramentowej. 
Tak przygotowana próbka umieszczana jest w  analiza-
torze, który dzięki zaawansowanej technologii potrafi 
wykryć nawet minimalne ilości materiału genetycznego 
(RNA, czyli kwasu rybonukleinowego) wirusa. Sam ana-
lizator również swoim wyglądem przypomina kompak-
tową drukarkę laserową, tyle że jej koszt to około ćwierć 
miliona złotych.
Sprzęt, którym dysponuje wodzisławskie laboratorium 
to GENEXPERT DX firmy Cepheid®. Może on badać 4 
próbki na raz. Biorąc po uwagę to, że zbadanie jednej 
próbki od chwili jej dostarczenia do laboratorium do uzy-
skania wyniku, zajmuje około godziny, łatwo policzyć, że 
gdyby Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej PPZOZ 
pracowała na pełnych obrotach przez 24 godziny dzien-
nie, jest w stanie zbadać 96 próbek na dobę.
Do oznaczania obecności koronawirusa wykorzysty-
wana jest metoda reakcji łańcuchowej polimerazy 
z  odwrotną transkrypcją w  czasie rzeczywistym (rRT-
-PCR), która pozwala wykryć 2 geny charakterystyczne 
dla koronawirusa SARS-CoV-2.
Bożena Grzenik tłumaczy, że używane w  diagnostyce 
testy są bardzo czułe i w wielu przypadkach mogły być 

przyczyną tzw. wyników fałszywie dodatnich. W  orga-
nizmie pacjenta wykrywane jeszcze były wtedy śla-
dowe ilości koronawirusa, przez co osoby te tygodniami 
przebywały w  izolacji, a  nie wykazywały już jakichkol-
wiek objawów infekcji. Z tego powodu niezwykle ważna 
jest praca diagnostów, którzy odpowiadają za właściwą 
interpretację uzyskanych wyników pracy analizatora.
Co trzeba podkreślić, w trakcie pracy z materiałem biolo-
gicznym laboranci dla bezpieczeństwa swojego i innych 
osób, przez cały czas muszą stosować odpowiednią 
odzież ochronną. Nie należy ona do najbardziej komfor-
towych. Z  tego powodu praca nad próbkami jest dość 
uciążliwa. My dla potrzeb materiału prasowego zostali-
śmy ubrani jedynie w maseczkę, fartuch ochronny i ręka-
wiczki, a sama pracownia ze względów bezpieczeństwa 
została specjalnie zaaranżowana, ale i tak po kilkunastu 
minutach zaczęliśmy odczuwać niedogodności. Łatwo 
sobie więc wyobrazić, co  muszą czuć laboranci w  peł-
nym rynsztunku po całym dniu pracy.

Poza komorą laminarną i analizatorem diagności w swo-
jej pracy wykorzystują też specjalistyczną lodówko-
-zamrażarkę, w której przechowywane są próbki badaw-
cze. Po uzyskaniu wyniku laboranci wprowadzają go 
wraz z  danymi osoby, od której materiał biologiczny 
został pobrany, do systemu informatycznego. Dostęp 
do niego mają służby medyczne oraz sanepid.
Dzięki informatyzacji osoba badana może samodzielnie 
sprawdzić swój wynik na odpowiedniej stronie. Jeżeli 
nie jest w stanie tego sama zrobić, informacje o wyniku 
przekazuje telefonicznie lekarz kierujący na badanie. 
W  przypadku, gdy pacjent uzyska wynik dodatni na 
obecność koronawirusa SARS-CoV-2, jest on automa-
tycznie kierowany do izolacji, a postępowanie w tej spra-
wie przejmuje sanepid.
Po zbadaniu, próbki z wynikami ujemnymi przechowy-
wane są przez tydzień w lodówce, po tym czasie mate-
riał jest utylizowany przez firmę zewnętrzną. Z  kolei 
dodatnie próbki są zamrażane w  celu poddania się 
przez laboratorium ewentualnej kontroli przez jednostki 
zewnętrzne.
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Bezpłatne porady prawne 
na telefon lub online

Od 3 listopada do odwołania prawnicy dyżurujący w punktach 
bezpłatnych porad prawnych w naszym powiecie przeszli na 
zdalne świadczenie usług. Poradę prawną można uzyskać tele-
fonicznie lub online.

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację 
zagrożenia epidemicznego w  kraju, 
zdecydowano o  tymczasowej zmia-
nie zasad w  zakresie udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej na tere-
nie powiatu.
Do odwołania porady będą udzie-
lane telefonicznie lub mailowo. 
Klienci zainteresowani poradą „na 

odległość” mogą zapisać się pod 
numerem telefonu 32 412 09 51 
w godzinach pracy Starostwa Powia-
towego w  Wodzisławiu Śląskim. 
Dodatkowo rezerwacji porady zdal-
nej można dokonać samodzielnie 
o  dowolnej porze za pomocą elek-
tronicznego kalendarza wizyt Mini-
sterstwa Sprawiedliwości: https://

np.ms.gov.pl/śląskie/wodzisław-
ski lub na stronie www.powiatwo-
dzislawski.pl. O  terminie wzno-
wienia stacjonarnych usług porad 
prawnych będziemy informowali 
na  bieżąco na stronie internetowej 
powiatu oraz w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej.

Turska i Mszańska już przejezdne
Dobra informacja dla kierowców. Od 9 listopada oficjalnie udrożniono 
ruch na ulicach Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim i Turskiej w Msza-
nie. Oznacza to, że kierowcy mogą już bezpiecznie jeździć po świeżo 
zmodernizowanych drogach.

Przypomnijmy, że Powiat Wodzi-
sławski pozyskał prawie 4,3  mln  zł 
z  Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020 na przebudowę 
ul.  Mszańskiej Wodzisławiu Śl. oraz 
Turskiej w  Mszanie. Początkowo 
inwestycja miała być dofinansowana 
z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
Lepsze warunki finansowe w ramach 
projektu unijnego spowodowały, 
że Zarząd Powiatu zdecydował jed-
nak o  rezygnacji ze wsparcia Fun-
duszu i  o  skorzystaniu z  dofinanso-
wania unijnego. Dzięki powstałym 
oszczędnościom możliwa była rów-
nież przebudowa skrzyżowania ulic: 
Mszańskiej, Turskiej, Skrzyszowskiej 
i Stefana Czarnieckiego Wodzisławiu 
Śląskim, zwanego „skrzyżowaniem 
pięciu dróg”.

Inwestycja obejmowała komplek-
sową modernizację ok. 2 km odcinka 
drogi od skrzyżowania ul. Mszań-
skiej z  Czarnieckiego w  Wodzisła-
wiu Śl. do skrzyżowania ul. Turskiej 
z Skrzyszowską w Mszanie. W ramach 
zadania przebudowano i  wybudo-
wano m.in. ok. 1,5 km chodników, 10 
miejsc postojowych, kilka zatok auto-
busowych. Dodatkowo powstało 
odwodnienie drogi oraz brakujące 
oświetlenie jezdni. W  ramach robót 
przygotowawczych i  wykończenio-
wych wzmocniono też skarpę nasypu 
płytami ażurowymi oraz zabezpie-
czono sieci gazową, energetyczną 
i  teletechniczną. Obniżono także 
niweletę drogi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Czarnieckiego do pose-
sji nr 1A (na miejscu byłego wiaduktu 
drogowego).
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Zawsze jest pora na serce dla seniora. 
Kampania Białej Wstążki 2020

Co roku, 25 listopada, rozpoczyna się 16 Dni Przeciw Przemocy. W tym czasie instytucje społeczne podej-
mują szereg działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powiat Wodzisławski i jego 
jednostki również od wielu lat aktywnie włączają się w takie działania. Jednym z nich jest Kampania Białej 
Wstążki, która pierwszy raz realizowana była w naszym powiecie w 2009 roku. W tym roku ze względu na 
pandemię będzie miała jednak trochę inny przebieg niż w latach ubiegłych. Większość działań zostanie 
przeniesiona do Internetu.

Kampania przeciwko przemocy ma 
swój początek w  wydarzeniach z  6 
grudnia 1989 r., gdy w budynku poli-
techniki w  Montrealu mężczyzna 
– antyfeminista zastrzelił 14 kobiet 
i  ranił 13 innych osób, ponieważ – 
jak tłumaczył – „kobiety nie powinny 
kończyć studiów technicznych”. 
W  drugą rocznicę tej strzelaniny 
w  Kanadzie, mężczyźni zainicjowali 
Kampanię Białej Wstążki. Organizato-
rzy postanowili nosić na klapie ubrań 
białe wstążki jako symbol sprzeciwu 
wobec zachowań przemocowych 
stosowanych wobec kobiet i  uzmy-
słowienia paniom, że nie wszyscy 
mężczyźni godzą się na stosowanie 
przemocy. Na przestrzeni ostatnich 
lat w  wielu miastach Polski podej-
mowane były inicjatywy skierowane 
w szczególny sposób do osób dozna-
jących przemocy, świadków i  osób 
stosujących przemoc, których celem 
było upowszechnienie informacji 
o  zjawisku przemocy, jej skutkach 
oraz możliwościach przeciwdziałania.
Systemowe działania w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w  rodzinie 
zostały opracowane i  były realizo-
wane na przestrzeni ostatnich kilku 
lat w  oparciu o  Powiatowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w  Rodzinie w  Powiecie Wodzisław-
skim na lata 2016-2020. Zaangażo-
wane w  jego realizację są jednostki 
organizacyjne powiatu takie jak: 
Powiatowy Specjalistyczny Ośro-
dek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Komenda Powiatowa Policji, Sta-
rostwo Powiatowe, Powiatowa Pla-

cówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w  Wodzisławiu Śląskim oraz Powia-
towy Dom Dziecka w  Gorzyczkach. 
To pracownicy tych instytucji co 
roku analizują potrzeby społeczności 
lokalnej i planują, opracowują i reali-
zują działania kampanii. Zapraszane 
są do współpracy także osoby, które 
dzielą się swoim doświadczeniem 
życiowym (często trudnym), wspie-
rają i  dają nadzieję na lepsze jutro. 
Dają często świadectwo o  tym, że 
wspólne życie może się opierać na 
wzajemnym szacunku i  współpracy, 
wzmacniając tym samym motywa-
cję do podejmowania wyzwania 
o zmianie.
Co roku Kampanii Białej Wstążki 
towarzyszy inny temat przewodni. 
Na przykład w 2017 roku pod hasłem 
„Ręka służy do pomocy Nie do PRZE-
MOCY” omawiano zagadnienia prze-
mocy domowej. Działania takie jak: 
konkursy tematyczne, kluby dysku-
syjne, filmoterapia, warsztaty i poga-
danki dotyczące tej problematyki, 
konsultacje, zajęcia z  samoobrony, 
mecz piłki nożnej oraz marsz PO 
MOC, przeznaczone były głównie 

dla młodzieży szkolnej i  rodziców 
oraz przedstawicieli pomocowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu. 
W  2018 roku podjęto temat zanie-
dbania wobec dzieci jako jednego 
z  przejawów przemocy emocjonal-
nej. Działania takie jak: konkurs na 
hasło kampanii oraz zadania tema-
tyczne, pogadanki, szkolenia, konsul-
tacje oraz marsz PO MOC, były reali-
zowane pod hasłem: „ZANIEDBANIE 
– mamy sposób na NIE.” W 2019 roku 
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hasło „Miłość i  szacunek to dla wszystkich dobry kieru-
nek” odzwierciedlało działania związane z  mową nie-
nawiści i  cyberprzemocą, a  były to  m.in.: prelekcje dla 
rodziców uczniów szkół podstawowych, szkolenia dla 
pracowników jednostek powiatowych, pogadanki w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz spotkania 
ich wychowanków z klientkami PSOW dla Ofiar Przemocy 
oraz seniorami Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 
Tradycją stało się, iż w  ramach Kampanii Białej Wstążki 
organizowane są rozgrywki sportowe „Sport bez agresji 
i przemocy”, podczas których na boisku do tej pory mie-
rzyli się wychowankowie placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych z  funkcjonariuszami policji z  komisariatów 
w Wodzisławia Śl. i Rydułtowach oraz pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Do stałych działań w  ramach kampanii należy również 
przypięcie białej wstążki do ubrania oraz marsz PO MOC, 
który wyraża sprzeciw wobec stosowania przemocy oraz 
solidarność z tymi, którzy borykają się z kryzysem wyni-
kającym z  doświadczania jakichkolwiek form przemocy. 
Rozpowszechniane treści edukacyjne kierowane są do 
osób w różnym wieku, od tych najmłodszych w szkołach 

podstawowych do seniorów.
– W tym szczególnym roku, kiedy w trosce o zdrowie musimy 
zrezygnować z  niektórych stałych elementów naszej Kam-
panii, zdecydowaliśmy się na medialną formę dotarcia 
do  społeczności naszego powiatu. Tegoroczna Kampania 
Białej Wstążki będzie dotyczyła zagadnień odnoszących się 
do osób starszych, a hasło „Zawsze jest pora na serce dla 
seniora” ma przypomnieć nam, że seniorzy powinni być 
objęci szczególnym rodzajem opieki i  wsparcia – wyjaśnia 
Celina Uherek-Biernat, dyrektor Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zachęcamy do śledzenia strony powiatu, mediów spo-
łecznościowych, telewizji regionalnej TVT oraz czytania 
„Wieści Powiatu Wodzisławskiego”, gdzie będą publiko-
wane różne artykuły obrazujące temat Kampanii Białej 
Wstążki. Zachęcamy także wszystkich do zrobienia białej 
wstążki i w terminie 25.11 – 10.12.2020 roku, podczas szes-
nastu Dni Przeciw Przemocy, eksponowania tego sym-
bolu sprzeciwu wobec krzywdzenia. W ten sposób oka-
żecie Państwo wsparcie kampanii oraz dacie świadectwo 
temu, że los seniorów i  innych osób doświadczających 
przemocy nie jest Wam obojętny.

Seniorze nie daj się oszukać!
Współczesny świat i styl życia niesie za sobą wiele zagrożeń dla każdego człowieka. Nieprzerwany rozwój 
technologii, ciągła pogoń za pieniądzem to jedne z czynników, które powodują, że stajemy się mniej uważ-
ni i odpowiedzialni. Bardzo chętnie wykorzystują to oszuści, którzy często korzystając z naszej nieuwagi, 
braku rozsądnego myślenia, wpędzają nas w pułapkę, narażając m.in. na szkody materialne i moralne. 
Grupą, która najbardziej narażona jest na wszelkiego rodzaju zagrożenia są przede wszystkim seniorzy. 
Wynika to z wielu czynników, lecz te najbardziej istotne to łatwowierność, samotność, chęć pomocy oso-
bom najbliższym, brak wiedzy dotyczącej nowych technologii oraz przysługujących nam praw w różnych 
sytuacjach życiowych.

Problematyka ta wymaga ciągłego 
monitorowania i  zaangażowania 
z  uwagi na ciągłe pojawianie się 
nowych zagrożeń. Dlatego wspól-
nie z  Komendą Powiatową Policji 
w  Wodzisławiu Śl. będziemy publi-
kować na łamach „Wieści” materiały 
przydatne dla seniorów. Na początek 
kilka ważnych informacji dotyczących 
często stosowanych wobec seniorów 
oszustw m.in. „na wnuczka” lub „na 
policjanta”.
Do innych najbardziej znanych dzia-
łań oszustów zalicza się  m.in. „na 
maklera, inwestycje giełdowe”, „na 
zakup ruchomości lub nieruchomo-
ści”, „na uprowadzenie”, „na zwrot 
długu znajomemu”, „na wypadek 

komunikacyjny” a  ostatnio nawet 
„na przedstawiciela banku”. Jak 
wynika z policyjnych statystyk ofiarą 
powyższych oszustw stają się osoby 
w  przedziale wiekowym 70-79 lat 
(44%), powyżej 80 lat (36%), 60-69 
lat (14%) i  50-59 lat (6%). Na tere-
nie województwa śląskiego w  2019 
roku odnotowano 131 przypadków 
takich oszustw, gdzie straty wynoszą 
ok. 5 670 000 zł.

Jak działają „naciągacze”? 
Kto może próbować Cię oszukać?
• może to być osoba, która dzwo-
niąc do Ciebie i podając się za kogoś 
Ci bliskiego, prosi o  wsparcie finan-
sowe lub pożyczkę w  związku 

z  jakimś nagłym i nieprzewidzianym 
zdarzeniem;
• może to też być osoba, która dzwo-
niąc do Ciebie mówi, że jest poli-
cjantem, prokuratorem czy też funk-
cjonariuszem CBŚP i  prosi o  pomoc 
w  realizacji tajnej akcji wymierzonej 
w grupę oszustów;
• może to być także osoba, która 
dzwoniąc lub odwiedzając Cię 
w  domu podaje się za pracownika 
ZUS i proponuje ponowne przelicze-
nie wysokości emerytury lub inne 
świadczenie;
• może to być osoba, która odwie-
dzając Cię w  domu przedstawia się 
jako pracownik opieki społecznej, 
gazowni, zakładu energetycz-
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nego albo innej instytucji, bądź też 
osoba, która chce Ci coś sprzedać lub 
prosi tylko o szklankę wody;
• może to być osoba, która przez 
telefon będzie podawać się za przed-
stawiciela banku, w  którym masz 
konto lub oszczędności i  będzie Cię 
różnymi sposobami nakłaniać do 
podania danych, które następnie 
zostaną wykorzystane, by Cię okraść.

Pamiętaj!
 każdą telefoniczną prośbę 
o  pilne wsparcie finansowe potwier-
dzaj i  przedyskutuj z  innym człon-

kiem swojej rodziny lub bliskimi 
znajomymi;
 prawdziwi prokuratorzy, policjanci 
czy inni funkcjonariusze nigdy nie 
informują telefonicznie o prowadzo-
nych działaniach i nie proszą o prze-
kazanie pieniędzy;
 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych nie odwiedzają swoich 
klientów w  domach w  celu informo-
wania ich o przysługujących im świad-
czeniach czy usługach. W  przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń 
do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
pod numer telefonu: 22 560 16 00;

 w  przypadku osób podających 
się za pracownika banku (często 
dla uśpienia Twojej czujności mogą 
podawać nawet swoje dane, numer 
identyfikacyjny itp.) przed podaniem 
jakichkolwiek danych warto skon-
taktować się z  lokalnym oddziałem 
banku albo infolinią.
W  przypadku zaistnienia takiej sytu-
acji powiadamiaj Policję dzwoniąc 
pod numer alarmowy 997 lub 112!

Materiały przygotował mł.asp. Patryk Błasik – 
specjalista ds. profilaktyki społecznej w Komendzie 

Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. 
Oprac. BKI.


